
líd. 98. Hfefndarálit

um skipagöngur m illi íslands og útlanda.
Frá sam vinnunefndinni i samgöngumálum.

Fyrri kafli.
Um skipagöngur og samninga sameinaða gnfuskipafjelagsins.

' Eins og kunnugt er, var gerður samningur um póstgufuskipaferðir 
milli Kaupmannahafnar og íslands um Leith og Færeyjar 7. ág. 1909 milli 
stjórnar dönsku innanríkismálanna og stjórnar íslands annars vegar og sam - 
einaða gufuskipaljelagsins hins vegar, en viðbætir við þann samning var gerður 
26. nóv. 1912.

Fyrir samvinnunefndinni hafa legið ým s skjöl um málaleitanir, er 
farið hafa milli islensku stjórnarskrifstofunnar i Kaupmannahöfn, sameinaða 
fjelagsins og yfirpóststjórnarinnar dönsku um skipagöngur ofannefnds fjelags 
hjer við land á þessu ári.

Eins og meðfylgjandi símskeyti, flgskj. I, frá stjórnarráðsskrifstofunni ís- 
lensku i Kaupmannahöfn, sýnir, þá hefir niðurstaðan af þeim málaleitunum  
orðið sú hjá sameinaða íjelaginu, að það hefir hækkað fargjöld og farmgjöld 
um 50—100%, sbr. áðurnefnt simskeyti og auglýsingu fjelagsins í blöðum hjer, 
og jafnframt áskilið sjer að fækka viðkom ustöðum  hjer við land.

Samvinnunefndinni er það ljóst, að þetta hvorttveggja, hækkunin, og 
engu síður hitt að fækka viðkom ustöðum , er beint brot á áðurgreindum  
samningi. En nefndin getur ekki verið sammála sam einaða fjelaginu um það, 
að hinn upprunalegi samningsgrundvöllur hafi raskast, enda er sú skoðun i 
fullu samræmi við ummæli stjórnarráðsskrifstofunnar í Khöfn um þetta atriði.



Nefndin ber því fram þingsályktunartillögu í þá átt, að skora á lands- 
stjórnina að gera alt, sem í hen n a r  valdi stendur, til þess að sam ningurinn 
verði haldinn, og væntir þess, að Alþingi veiti henni öruggan styrk til þess að 
sjá rjetti vorum  borgið,

Síðari kafli.
Um kaup á vöruflulningaskipi.

Sam vinnunefndin  hefir i einu hljóði lagt til, að landsstjórninni verði 
heimilað að kaupa  eimskip, 1500—2000 smálestir að stærð, og leyfir nefndin 
sjer að bera fram frum varp  um  þetta efni.

Nefndinni er það Ijóst, að á þessum ófriðartim um  eru nægar skipa- 
göngur milli Islands og útlanda eitt af aðalskilyrðum  þjóðarinnar.

Skipakostur sá til millilandaferða, er vjer leggjum af stað með út 
á þetta nýbyrjaða ófriðarár, er, eftir því sem næst verður komist, eins og 
hjer segir:

1. Gullfoss, skip eimskipafjelagsins.
2. Skip í stað Goðafoss, að lík indum  lítið eitt stærra, sem sagt er að bráð- 

lega m uni verða keypt eða sje þegar kevpt.
3. Skip sam einaða fjelagsins hin söm u sem að undanförnu , samkv. oftnefnd- 

um  samningi við það fjelag.
4. Væntanlegt strandferðaskip, þann  tíma, sem það er ekki í s trandferðum , 

ef það fæst.
Enn frem ur skirskotum  vjer í þessu efni til brjefs þess frá stjórn hins 

islenska eimskipaíjelags, er hjer fylgir, flgskj. II.
Að því er snertir  skipin und ir  tölulið 3, þá er óvíst, að hyggilegt sje 

að byggja alf ofmikið á þeim, ef i harðbakka slær. Þótt svo kunn i að 
virðast í fljótu bragði, að sk ipakostur sá, er að fram an  greinir, sje allálitlegur, 
þá ber þess að gæta, að vanhöld á sk ipum  eru nú  á tí inum  óvenjumikil, og 
hins ber einnig að gæta, að ofantalin skip eru öll föst áætlunarskip, en að 
vorri liyggju er mjög æskilegt fyrir landsstjórnina að hafa skip, er hún  gæti 
sent bæði til Ameriku og annara  landa, eftir þvi sem þörfin krefur. Þess 
vegna virðist oss nauðsyn á að leggja sjerstaka áherslu á, að skipið sje svo 
stórt, oð það sje hæft til Amei íkuferða.

Um fjárhagshlið málsins búum st vjer við að kom i fram raddir, að 
erfitt m uni að fá lán til slikra skipakaupa. En vjer berum  ekki svo m ikinn 
kviðboga fvrir því, enda væ ntum  vjer þess, að bankarn ir ,  sem vitanlega hafa 
mikið grætt seinustu árin, m uni gera sitt ítrasta til að veita landinu  lán með 
sem bagkvæ m ustum  kjörum . Þá dvlst nefndinni ekki heldur, að hjer er um 
nokkra  áhættu  að ræða.

Ef ófriðurinn hælti alt í einu og skip fjellu af þeirri ástæðu snögg- 
lega í verði, þá m undi landið verða fyrir n okkrum  fjárhagslegum skaða. E n  
á það tvent verður einnig að líta, að ófriðurinn getur  haldið áfram  um  langa 
hríð enn, og svo hitt, að þó að ófriðqrinn hætti bráðlega, þá má búast við, að



skipaekla verði fyrst um sinn mikil og skipaverð haldist þvi enn lengi nálægt 
þvi sem nú er. Virðast því nokkrar líkur til, ef í sæmilegt skip næðist, að 
landssjóður mundi engan halla biða.

Að minsta kosti virðist oss hættan við, að láta enn hjá liða að auka skipa- 
stól vorn, að miklum m un meiri fyrir þjóðina heldur en hættan við að kaupa. 
Því að naumast verður í tölum talið tjón það, er þjóðin getur beðið, ef skipakost 
þrýtur. E f ófriðurinn harðnar og leiguskip fást ekki, gæti það áreiðanlega 
orðið á við mörg skipsverð. Og hver vill bera ábyrgðina á þvi tjóni? Varla 
getur landinu talist ofvaxið að ráðast i það, sem einstakir m enn þora að ráð- 
ast í. Því að það er vitanlegt, að einstakir menn á þessu landi hafa ráðist og 
ráðast enn i kaup á vöruflutningaskipum.

Og rjett virðist oss að láta þess getið, að vjer álítum, að yfirleitt höfum  
vjer íslendingar Iitið ofsmáum augum bæði á atvinnuvegi vora og sjerstak- 
lega samgöngur, sem eru lykillinn að öllum  framförum, og af þeirri skamm- 
sýni beðið stórtjón. En nú virðist oss rjett að marka stórhug vorum spor og 
draga úr þeim smástiga hugsunarhætti, sem hingað til hefir verið ofmjög 
ráðandi.

Samvinnunefndin er þvi öll sammála um, að þetta sje ein allra sjálf- 
sagðasta tryggingarráðstöfunin landinu til handa, að heimila landsstjórninni 
slik skipakaup.

Alþingi, 7. jan. 1917.
Sig. Eggerz,

formaður samvinnunefndar og efrideildarnefndar, og ritari og framsögum. i Ed.
Þórarinn Jónsson, 

skrifari samvinnun. og form. neðrideildarnefndar.
Magnús Pjetursson, Guðm. Ólafsson.

ritari og framsögum. Nd.
Kristinn Danielsson. Þorsteinn M. Jónsson,

skrifari neðrideildarnefndar.
Guðjón Guðlaugsson. Halldór Steinsson.

B. R. Stefánsson.

Fylglskjal I.
STATS GOVERMENT REYKJAVÍK.

Simskeyti frá Copenhagen 5/i 1917.1) 
Resultat forhandlingerne forenede damskibselskab farten fortsættcs 1917
1) S ím sk eytið  er p ren la ð  orðrjett og  stafrjett,



efler hidtilværende plan dog med indel indskrænkede inlöbspladser og med  
den til dækning af extraordinærede udgifter fornödne fragtforhoielse nemlig fo- 
ruden rabatternes bortfalder femti procent forhoielse opgaaende gods til íire 
hovedpladser syvtifem til andre pladser stop gods fra island hundrede procent 
passagerfragt og alle islandske lokaltakster femti procent stop selskabel lover 
give nödvendige forbrugsartikler særlig regeringens sukker præference for andet 
gods stop postvæsenet akseplerer disse ændringer som  rimelige og juridisk 
nödvendige nærværende kontor anbefaler ligeledes ændringerne til ministeriets 
godkendelse andet forhandlingsresultat vil ikke kunde opnaas.

Icelands goverm ents bureau Krabbe.

Fylgiskjal II.

H.F. EIMSKIPAFJELAG ÍSLANDS 
Símnefni (Telegr. Adr.): Eimskip.

A. B. C. Code, 5th. Ed. Reykjavík, 6. janúar 1917.
Talsimar nr. 409 og 509. Post Box 548.

Á fundi vorum i dag höfum vjer rætt um spurningar þær, sem hin 
háttvirta nefnd lagði fyrir þá af oss, sem mættu á fundi nefndarinnar í gær, 
en spurningar þessar voru:

a) Hvort vjerálitum , að flutningaþörf landsins muni útheimta, að landssjóður 
kaupi eitt millilandaskip til aukningar þeim skipastól, sem þegar er sjá- 
anlegt að muni halda uppi siglingum til landsins á þessu ári.

b) Hve stórt vjer álítum að slíkt skip ætti að vera, ef það yrði keypt.
c) Hvort Eimskipafjelag Islands mundi vilja taka að sjer að hafa á hendi 

farstjórn skipsins, ef til kæmi.
Að þvi er snertir spurningarnar a) og b), þá treystum vjer oss ekki til 

að gefa frekari svör en þau að benda á, að eftir því, sem nú verður sjeð, mun 
mega vænta þessara aðflutninga til landsins á hinu n5rbyrjaða ári, umfram þá 
aðflutninga, sem voru 1916:

1) Vegna fækkunar á viðkom ustöðum , og þar af leiðandi Qölgunar á ferðum  
milli landa, munu skip Eimskipafjelagsins geta flutt 4000 —5000 tonnum  
meira til landsins í ár en 1916.

2) Auk þess má vænta, að skip það, sem fengið verður í stað Goðafoss, 
m uni geta flutt alt að 200 tonnum  meira i hverri ferð en hann gat flutt.

3) Hið væntanlega strandferðaskip ætti að geta farið 3—4 ferðir milli landa, 
og flutt um 700 tonn í hverri ferð.



Spurningunni c) svörum vér á þá leið, að fjelag vort mun verða fúst 
til að taka að sjer farstjórn skipsins, ef það verður keypt, með þeim skilyrð- 
um, sem nánar yrði sam ið um, er til kæmi.

Virðingarfylst.
Stjórn H.f. Eimskipafjelags íslands.

Sveinn Björnsson, 
p. t. formaður.

Jón Þorláksson, 
p. t. ritari.

Til samgöngumála-samvinnunefndar Alþingis


